
 
 

Tradicionàrius 2018  
Tots som folk 

Un any més, torna el Festival Folk Internacional Tradicionàrius per celebrar la seva 31a edició. 
El festival d’aquest any recupera el format habitual de tres mesos de programació i començarà 
el 12 de gener fins al 23 de març de 2018. Al Tradicionàrius ens agrada complir algunes 
condicions a l’hora de programar el Festival: grups joves, músics de referència, propostes 
heterodoxes, de tots els territoris de parla catalana, de les diverses cultures de la península 
ibèrica i, si ens arriben els recursos, de més enllà. Això és el que trobareu a la programació 
d’enguany.  
 
Tot i tornar al format de 3 mesos de programació, el Tradicionàrius aposta per un cartell 
complert, de luxe i amb propostes per a tots els públics. Enguany, el 80 % dels més de 60 grups 
són dels Països Catalans, el 20 % restant vindran d’arreu del territori com Galícia, el País Basc, 
Castella, Grècia, França o Itàlia.  
 

Serà un cicle marcat pels CONCERTS HOMENATGE. La direcció del Festival ha volgut retre 

homenatge a 3 figures molt importants del nostre entorn: els 10 anys de l’adéu de Maria 
Laffitte, a qui dediquem aquest Tradicionàrius; un record a Pere Tàpias el dia del Tast 
Gastronòmic per la seva dedicació incondicional tots aquests anys amb l’Oda a la sobrassada; 
i, per últim, un ball folk en el marc dels Foguerons de Sant Antoni a Gràcia, BALL ROIG amb Biel 
Majoral, Xavier de Bétera, Al Mayurqa i Els Pont d’Arcalís, dedicat a Toni Roig, una de les 
figures més importants de la música d'arrel.  
 
El Tradicionàrius és un dels aparadors més importants de la música d’arrel catalana i és per 
aquest motiu que dóna cabuda a grups joves per tal de consolidar els seus projectes més 

ambiciosos. El 50 % dels CONCERTS I BALLS FOLK estaran encapçalats per grups que 

reinventen, recuperen i reescriuen el folk i la música d’arrel com Inxa Impro Quintet, Biflats, 
Guillem Anguera, BigCat de música llatina o The Escarteen Sistes, Orquestrina Trama, RIU, 
Aires del Montseny, entre molts d’altres. Grups que compartiran cartell amb artistes de llarga 
trajectòria del país que han aconseguit que el jovent pugui beure de la millor tradició, com 
Nuevo Mester de Juglaría, Jaume Arnella i el Cor Sarabanda, Miquel Gil i Pep Gimeno 
“Botifarra”, Korrontzi, Xavier Baró, Talabarte, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, Marc 

Egea, Kepa Junkera, i Eduard Iniesta. Entre tots ells sumen 9  PRESENTACIONS DE DISCOS i 

diverses estrenes de nous espectacles.   
 
UN DOCUMENTAL, UN LLIBRE I UNA EXPOSICIÓ. Aquest 2018 comptarem amb l’exposició Peret Blanc 
de Beget, produïda pels Festivals ÉSDansa i Càntut, dedicada al músics Pere Sala i Solé. 
L’exposició es podrà veure per primer cop fora de l’entorn dels Pirineus, on va viure. Artur 
Blasco i Jaume Ayats presentaran el documental Emili Pujol, el mestre, guitarrista, musicòleg i 



pedagog. Si l’any passat Eliseo Parra va dedicar un concert per revisar tota la seva trajectòria, 
ara podreu llegir a la seva biografia Nunca perseguí la glória, de l’autor Rafael Alba.  

Enguany comptarem amb TRES PROPOSTES MONOGRÀFIQUES. La primera, el Barcelona 

Fiddle Congress (2-4 de febrer), un cap de setmana dedicat al violí i als instruments de corda 
impulsat pel músic Oriol Saña i per l’ESMUC. La segona proposta és un cap de setmana dedicat 
a les danses de l’Egeu, Dansem Grècia a Gràcia, el 10 i l’11 de març, en què s’hi oferiran tallers 
de dansa i acabarà amb una gran festa típica grega, un glendi. L’última serà la celebració de 
Saint Patrick’s day amb dues activitats el dia 17 de març. Al matí celebrarem el dia de Sant 
Patrici en família amb una cercavila, una mostra de dansa, un dinar popular i una ballada amb 
el grup FAR de la mà de l’Escola de dansa irlandesa Mediterrània. Al vespre, l’Orquestra Celta 
de Barcelona celebrarà un gran concert amb artistes convidats.   
 

Per completar el cartell d’aquesta edició, no podien faltar ELS CICLES DEL TRADICIONÀRIUS: 

les sessions d’improvisació amb Les Vespres dels dimecres conduïdes per Marcel Casellas, un 
diàleg entre trios de músics i el públic; les passejades pels mercats de Gràcia amb Folk als 
Mercats que permet difondre i donar a conèixer en un entorn diferent d’un teatre la música 
folk amb l’Institut de Mercats de Barcelona; i la difusió i el suport a les mostres de música folk 
d‘arreu de Catalunya amb el Tradicionàrius al Territori (Garrotxinàrius, Folkestoltes, 
Rubrifolkum, La Violinada i Homenatge a Maria Laffitte).  
 
El Tradicionàrius, col·labora amb Festival BarnaSants, L’Auditori de Barcelona, la Fira 
Mediterrània de Manresa, el Festival Cose di Amilcare, la Federació de Foguerons de Sant 
Antoni a Gràcia, el Concurs SONS de la Mediterrània i l’ESMUC. I com a plataforma d’altaveu 
de les propostes folk i d’arrel acosta aquest tipus de música arreu dels Països Catalans amb 
l’ajuda dels convenis amb l’Ajuntament de Barcelona – ICUB i el Districte de Gràcia,  el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Fundació SGAE i la Diputació de 
Barcelona. A més, treballa amb associacions i entitats socials i culturals que els donen suport 
en la difusió per tal d’arribar a tot tipus de públics.   
 
 

Informació d’interès 
C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius  
Plaça Anna Frank, s/n 08012 Barcelona 
932184485 – tramcat@tradicionarius.cat  
www.tradicionarius.cat 
 

Venda d’entrades anticipades www.entradium.com 
 
Contacte  
Comunicació i públics - Sara Peralta - 647 93 46 56 - sara@tradicionarius.cat 
 

Segueix-nos a les xarxes socials 
@tradicionarius #tradicionàrius 
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